
 
 

 

 

දැක්ම 

VISION 
 

ස ේවා තුළින් ජනහද දිනමු. 
 

සමසහවර 

MISSION 
 

කැ ේබෑව නගර  භා බල ප්රසශයස  ජනාාවස   

සුඛ විහරණය ප්රව්ධනනය ිරීමම  

හා ජීවන ාත්තත්තවය නංවාලීම  ඳහා  

නගර  භාව  තු මානව හා සභෞතික  ම්පත්ත  

කා්යක්ෂමව හා ඵලදායිව  

භාවිාා කරමින් ස ෞඛය ස ේවා   

මං මාවත්ත සපාදු උපසයෝගිාා ස ේවා සුභ  ාධනන  

ස ේවා  ැපයීම. 



 
 

 

හැඳින්ීම 
 

 

ශ්රී ලං කා ආ ලං ්ඩුව ව ලං සින් ලං 2007 ලං වර්ෂයේ ලං අමආත්ය ලං මඩුවඩලක ලං

තීරණයක් ලං මත් ලං ජනත්ආ ලං සහභආගීත්වය ලං වර්ධනය ලං  රනු ලං පිණිස ලං

වගවීයම් ලං (Accountable) හආ ලං ප්රතිචාආරආත්ම  ලං භආවයය් ලං

(Responsive) යුතුවු ලං උසස් ලං ත්ත්ත්වයේ ලං රආජය ලං යස්වආවක් ලං සපථ ලං

 රණු ලංකබ්නආවු ලංස්වයා ලංපළආත් ලංපආකනයක් ලංඉකක්  ලං ර ලංගනිමි් ලං

පළආත් ලං පආකන ලං ත්්රය ලං සහහආ ලං ුරරවසන ලං ප්රඥප්තිච ලං සා ්පය ලං

හඳු්වආදීම ලංනදු රන ලංකදී. 

 

ුරරවසන ලං ප්රඥප්තිචයක් ලං යනු  ලං යස්වආ ලං සපය්න් ලං සින් ලං

මහජනත්ආවට ලං සපයනු ලං කබන ලං යසව්ආව්ි ලං සව්භආවය ලං යම්ම ලං

කුමන ලංය ආ්යේන ලංපදනමක් ලංමත් ලංඑම ලංයස්වආව් ලංසසපයය්ය්ද ලං

ය්න ලං පිළිබහව ලං  රනු ලං කබන ලං අයනයආනය ලං එ තත්ආවමය ලං

ප්ර ආනනයක් ලංය.. 

 

යමම ලංප්රඥප්තිචය ලංජනත්ආව ලංහආ ලංපළආත් ලංපආකන ලං්යත්නය ලංඅත්ර ලං

සම්බ්ධත්ආවය ලං යගආඩලනගන ලං ප්රධආනත්ම ලං යමවකමක් ලං ය.. ලං එනම් ලං

ජනත්ආවයේ ලං අය්ක්ිත් ලං අවනයත්ආවය් ලං ඉටුකිරීම ලං හආ ලං ඒ ලං සහහආ ලං

පසහසදිලි ලං ප්රමීතතී් ලං තතිචකිරීයම් ලං යසව්ආව්ි ලං ඵකදආයී ලං  ආර්ය ලං

සආධනයක් ලං තතිචකිරීම ලං පිණිස ලං යසව්ආ ලං සසපයුම් ලං යආ්රණය ලං

වසඩිදියුණු ලං රවීයම් ලංක්රයමපපආයකි. 

 

සරක ලං රආජය ලං යස්වආ ලං සසපයුමකි්  ලං ිතත්ත් ලං ෛධර්යයකි්  ලං

වගවීම ලං ත්හවුරු ලං කිරීයම්  ලං ප්රතිචාආරආත්ම  ලං හආ ලං පආරදෘනය ලං

ක්රයමපපආයක් ලං වීම ලං තුළි් ලං යසව්ආකආීන් ලං හට ලං ත්ත්ත්වයය් ලං වඩලආ ලං

උසස් ලං යසව්ආවක් ලං සසපයීම  ලං යස්වආ ලං සපය්න්යේ ලං යුතු ම් ලං හආ ලං

වගකීම් ලං පිළිබහවත්  ලං යසව්ආකආීන්යේ ලං අයිතී් ලං හආ ලං යුතු ම් ලං

පිළිබහවත් ලංමනආ ලංඅවයබපධයක් ලංකබආදීම ලංයවනුයව් ලංයමම ලංුරරවසන ලං

ප්රඥප්තිචය ලංහඳු්වආ ලංයදු. 
 



 
 

 

 රාජය ස ේවා ප්රතිාාව/දිවුරුම 

 

ශ්රී ලංකා ආ ලංප්රජආත්ආ්ත්රි  ලංසමආජවආදී ලංජනරජය  ලංකක්වසන ලංජනත්ආ ලංඅය්ක්ෂආව් 

 ලංයථආර්ථයක් ලංබවට ලංපත් ලං රන ලංනව ලංවසර  ලංසමආරම්භය ලංසනිටුහ් ලං රයි. 

එ ම ලංරටක්  ලංඑ ම ලංදසයක් ලංතුළ ලංඑ  ලංය ආඩිය  ලංයසවයඩුව 

එක්සත්ව ලංහආ ලංඑක්නත්ව ලංසි නත් ලංවන ලං 

සුරක්ිත් ලංවූ ලංඅපයේ ලංමආත්ෘ ලංභූමිය ලංතුළ 

රට ලංහදන ලංයසෞභආගයයේ ලංදසක්ම ලංයපරදසි  ලං රගත් 

සිනයගරු   ලංනීතිචගරු  ලංසහ ලංගුණගරු  ලංසමආජයක් ලංබිි ලංකිරීමට ලංද 

තිචරසර ලංපි සර ලං ළමනආ රණය ලංු්ය ආටගත් 

යභෞතිච  ලංසම්පත් ලංසාවර්ධනය ලංතුළි් ලං 

ජනත්ආ ලංයක්්ීය ලං ර්ය යක් ලංබිි ලංකිරීමට ලංද 

නූත්න ලංත්ආක්ෂණයය් ලංස්නේධ ලංසශ්රී  ලංමආනව ලංසම්පත් ලංයමයහයවන ලං 

පිි නදු ලංරආජය ලංපආකනය  ලංය ආටස් රුයවකු ලංවන ලංමම  

මහජන ලංුදලි් ලංවසටු් ලංකබන ලංරජයේ ලංයස්ව යයකු ලංයකස 

රආජය ලංප්රතිචපත්තිච ලංහආ ලංඅරුණු ලං්රියආත්ම  ලංකිරීයමි ලංකආ 

මආ ලංයවත් ලංපසවයර්නආ ලංවු ලං ආර්යභආරය 

 ආර්යක්ෂමව  

සඵකදආයීව  

තිචර ලංඅදිටනි් ලංයුතුව  

උපි ම ලං සපවීයම්  

අවා භආවයය්  

මහජනත්ආවට ලංපක්ෂපආතීව  

සුරරආ ලංඉටු රන ලංබවට ලංප්රතිචඥපආ ලංයදමි  ලංදි.රුම් ලංයදමි. 

 



 
 

 

 

 

පළාත්ත පාලන ආයානස  පසුබිම 
 

1980 ලංඅා  ලං35 ලංදරණ ලංසාවර්ධන ලංසභආ ලංපනත් ලංයටයත් ලං1981 ලංදී ලංදිස්ත්රික් ලංසාවර්ධන ලං

සභආ ලංපිිටුවන ලංකදි. ලංඑමඟි් ලංඑයත්ක් ලංපසවසතිච ලංසුළු ලංනගර ලංසභආ ලංගම් ලංසභආ ලංඅයහපන ලං

සිය. ලං1987 ලංදී ලංදිස්ත්රික් ලංසාවර්ධන ලංසභආ ලංක්රමයද ලංඅයහපන ලං රන ලංකදි. ලංඒ ලංයවනුවට ලං

නව ලං පළආත් ලං පආකන ලං පේධතිචයක් ලං හඳු්වආ ලං යදන ලං කදි. ලං ඒවආ ලං ප්රආයේය ය ලං සභආ ලං

වනයය් ලං හසඳි්සිය. ලං ප්රආයේය ය ලං සභආ ලං බක ලං ප්රයේනය ලං යබයහප ලං සිට ලං ප්රආයේය ය ලං

ය් ම් ලං ය ආට්ඨආනය ට ලං සීමආ ලං සිය. ලං ඒ ලං අනුව  ලං 1988-01-01 ලං දින ලං නට ලං

්රියආත්ම  ලං වන ලං පි දි ලං  සස්බ ව ලං ප්රආයේය ය ලං සභආව ලං සාස්ථආපනය ලං  රන ලං කදි. ලං

1987 ලංඅා  ලං15 ලංදරණ ලංප්රආයේය ය ලංසභආ ලංපනයත් ලංසිවිසිධආන ලංඅනුව ලංප්රආයේය ය ලංසභආ ලං

්රියආත්ම  ලංසිය. 

 

 සස්බ ව ලංබක ලංප්රයේනය ලංවඩලආත් ලංනආගරී රණය ලංවීමත් ලංසමත ලං2006-01-04 ලංදින ලං

අා  ලං1426 15 ලංදරණ ලංඅතිච ලංසියන්ෂ ලංගසසට් ලංනිය.දනයක් ලංමඟි් ලං2006-04-15 ලංදින ලං

නට ලං ්රියආත්ම  ලං වන ලං පි දි ලං පළආත් ලං පආකන ලං ්යත්න ලං 02 ලං වනයය් ලං  සස්බ ව ලං

නගර ලංසභආව ලංසහ ලංයබආරකසස්ගුව ලංනගර ලංසභආව ලංසාස්ථආපනය ලං සිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


